
Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego 

dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i  edukacji wczesnoszkolnej 

          Rozporządzenie MEN z dn. 15 maja 2014r. wprowadza bezpłatną obowiązkową edukację językową do przedszkoli, 

a nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej daje możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego. 

 

 

 

 

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego 

 
Kto będzie uczył języka angielskiego w przedszkolach? 

Zgodnie ze zmianami  przez Rozporządzenie  MEN z 15 maja 2014 r., począwszy od września 2017r. języka angielskiego w przedszkolach będą 

mogły uczyć następujące osoby: 

> nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadający kwalifikacje do nauczania języka angielskiego, 

> filologowie, którzy posiadają przygotowania pedagogiczne, 

>absolwenci nauczycielskich kolegiów  języków obcych posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach. 

 

Jakie kwalifikacje powinien uzyskać nauczyciel wychowania przedszkolnego, aby móc nauczać języka angielskiego w przedszkolu? 

 

Warunkiem zdobycia kwalifikacji przez nauczycieli  wychowania przedszkolnego do nauczania  języka angielskiego jest : 

>potwierdzenie  znajomości języka angielskiego na poziomie B2, 

>ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego. 

 



W jaki sposób można potwierdzić umiejętności językowe? 

Jednym z egzaminów potwierdzającym znajomość języka angielskiego  na poziomie B2 jest Pearson Test of English( PTE General ) 

z ocenami pass, merit lub distinction ( Rozporządzenie MEN z 17 kwietnia 2012.). 

 

W jaki sposób można zdobyć kwalifikacje z zakresu metodyki nauczania? 

Sprawdzonym sposobem uzyskania kwalifikacji w zakresie metodyki nauczania  języka angielskiego jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego , 

organizowanego przez regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli. 

 

Ile czasu mają nauczyciele wychowania przedszkolnego na uzyskanie wymaganych kwalifikacji? 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje okres przejściowy – do 31 sierpnia 2020r., który pozwoli nauczycielom na zdobycie pełnych 

kwalifikacji do nauczania języka angielskiego. 

 

O egzaminie 

Pearson Test of English General ( PTE General) to egzamin z języka angielskiego ogólnego dla młodzieży i dorosłych, dostępny na 6 poziomach 

zaawansowania, który umożliwia ocenę oraz zdobycie certyfikatu potwierdzającego kompetencje językowe. 

Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu PTE jest ważny bezterminowo. 

 

Uznawalność egzaminu 

W Polsce egzamin PTE General uznawany jest przez MEN jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać 

nauczycielami języka angielskiego. Nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel w klasach I-III, którzy chcą uzyskać stosowane 

kwalifikacje muszą zdać egzamin PTE General, poziom 3 na ocenę pass, merit lub distinction. 

 

Egzamin PTE General uznawany jest również na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu  

państw  jako potwierdzenie opanowania wymaganego języka angielskiego. 

 

Terminy egzaminów  

Egzamin  odbywa się trzy razy w  roku- w grudniu, maju i czerwcu.    Więcej na stronie: www.pearson.pl/exams 

http://www.pearson.pl/exams


Kurs metodyki nauczania języka angielskiego 
 

 

Teacher Development Interactive to metodyczny kurs online przeznaczony zarówno dla początkujących nauczycieli, jak i tych, którzy chcą 

pogłębić swoją wiedzę. Kurs składa się z 6 modułów i pozwala na:  

 

>zdobycie niezbędnej wiedzy i kwalifikacji w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego, 

>uczenie się od najlepszych ekspertów, 

>regularne wzbogacanie warsztatu pracy o nowe metody nauczania języka angielskiego  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

>uzyskanie certyfikatu wystawionego przez English Language Teaching Institute, Hunter College, City University of New York, 

>naukę nie tylko teorii, ale także  jej praktycznych zastosowań, dzięki filmom wideo ilustrującym metody pracy z uczniami. 

 

Od momentu pojawienia się w ofercie w 2009 roku, kurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem polskich nauczycieli. 

Więcej na stronie : www.pearson.pl/angielski 

 

 
 

 

  

 


